
XVII. ro£ník BRKOS 2010/2011

Komentá° k °e²ení

páté série

1. p°íklad (opravující Bori, po£et °e²itel·: 24, pr·m¥rný po£et bod·:3,5)

Úloha to byla pom¥rn¥ jednoduchá a tém¥° v²ichni, kdo se o ni pokusili, do²li
ke správným záv¥r·m. N¥kte°í se v²ak nechali zlákat a st°íleli nedokázanými
tvrzeními, za coº t°eba ztratili jeden bod. Kaºdé netriviální tvrzení rad¥ji
poctiv¥ podloºte, i kdyby vám bylo sebejasn¥j²í.

2. p°íklad (opravující Emu, po£et °e²itel·: 26, pr·m¥rný po£et bod·:2,87)

Z po£tu °e²itel· usuzuji, ºe pro vás byl p°íklad pov¥t²inou jednoduchý, ale
p°esto nemají v²ichni plný po£et bod·. �asto se stalo, ºe jste sice ur£ili
správný po£et 28 kostek, ale bohuºel jste to m¥li zd·vodn¥né málo (nedo-
state£n¥), nebo v·bec ne. Za to jsem ud¥lovala 1,5 - 2,5 bodu. Pár desetinek
pak ²lo je²t¥ dol·, pokud jste ur£ili po£et kostek, ale nenakreslili k tomu
p°íklad takového umíst¥ní. Drtivá v¥t²ina z vás ale plný po£et bod· má:o)

3. p°íklad (opravující Zden¥k, po£et °e²itel·: 17, pr·m¥rný po£et bod·:3,67)

T°etí úlohu v²ichni °e²itelé aº na pár výjimek zdárn¥ dovedli ke správnému
výsledku. V¥t²ina z vás ²la na p°íklad stejn¥. Je zvlá²tní, ºe se nikdo ne-
shodl se vzorovým °e²ením. Kdyº bude n¥koho zajímat, jak zapsat stru£n¥ji
výsledek p°íkladu, víte kam se máte podívat:-)

K oprav¥ bych jen dodal, ºe hlavní £ást bod· byla za postup. Kdyº tedy
£lov¥k po²le jen £íslo (i kdyº je správné), které je na celou stránku, ale ne-
uvede postup, jímº k n¥mu do²el, nedostane plný po£et bod·. Snad se vám
vyda°í takto úsp¥²n¥ i poslední série. Hodn¥ ²t¥stí!

4. p°íklad (opravující Bzzzu£ík, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·:1,52)
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�e²ení do²la jen 4 a o to víc mi bylo líto, ºe t°em jejich autor·m jsem za n¥
musela dát málo bod·. P°itom tato úloha byla dle mého názoru velmi hezká,
sta£ilo "jen"p°ijít na tu správnou my²lenku a bylo hotovo. Tito 3 °e²itelé se
na úlohu jen podívali a uvedli logická pozorování z kterých se zdá, ºe by se
to n¥jak mohlo chovat. To ale bohuºel není ºádný argument. Intuice je hezká
a d·leºitá v¥c, musíme ji ale um¥t podloºit pádnými argumenty. Proto bych
aspo¬ ráda vyzdvihla °e²ení Mateje Lieskovského, který tuto úlohu vy°e²il
bravurn¥ a ud¥lal mi tím váºn¥ radost.

5. p°íklad (opravující Shymo, po£et °e²itel·: 15, pr·m¥rný po£et bod·:3,1)

V²etky rie²enia pozostávali z mlátenia do výrazov, aº kým z nich nepovypa-
dávalo nie£o rozumné. I ke¤ je to metóda zd¨havá a ob£as nudná, je úplne
rigorózna, a preto som aº na pár výnimiek (ktorým pri²lo neuverite©ne atrak-
tívne pomôc´ si dokazovaným výrazom) ude©oval plný po£et bodov. Kieº by
vás to zachránilo od jarného upratovania :).

6. p°íklad (opravující Baci, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·:3,09)

�iesty príklad napriek jeho jednoduchosti neposlalo ve©a rie²ite©ov, takmer
v²etci ktorí sa do¬ho pustili v²ak získali plné ²tyri body. Nieko©ko bodov ºia©
padlo za obe´ jazykovej nejasnosti (�vn¥ kruºnice�).

7. p°íklad (opravující Zbyn¥k, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:0,5)

Z do²lých °e²ení se v¥t²ina snaºila jít p°es zbytky po d¥lení p¥ti, deseti nebo
padesáti. Bohuºel tyto postupy jsou odsouzeny k záhub¥ tím, ºe nemohou
vylou£it zbytkové t°ídy, které obsahují °e²ení x = y = 1.

Správnou cestou, tedy p°es rozklad na sou£in, se vydal akorát Martin
Raszyk, k výsledku ale bohuºel nedo²el.
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